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Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Javier 
Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez 
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Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 16 a (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16a. minder om at garantiordningen for 

studielån bør gennemføres på favorable 

vilkår for de studerende uanset deres 

sociale baggrund, og at dette supplerende 

og innovative værktøj for læringsmobilitet 

ikke bør erstatte nogen nuværende 

tilskuds- og låneordning eller hæmme 

udviklingen af fremtidige tilskuds- og 

låneordninger, der understøtter 

studerendes mobilitet på lokalt plan, 

nationalt plan eller på EU-plan; 

Or. en 
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Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 21 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. noterer sig de foreslåede 50,8 mia. 

EUR i forpligtelser (+3,2 % i forhold til 

2015, hvor virkningerne af 

omprogrammeringen er neutraliseret) og 

49,1 mia. EUR i betalinger (-4 %) til 

udgiftsområde 1b, der efterlader en lille 

margin på 15,3 mio. EUR under loftet for 

forpligtelser; minder om, at 

samhørighedspolitikken er EU’s vigtigste 

investeringspolitik, der tager sigte på at 

mindske forskellene mellem EU’s regioner 

ved at styrke den økonomiske, sociale og 

territoriale samhørighed; understreger, at 

instrumenter som Den Europæiske 

Socialfond, Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Samhørighedsfonden 

og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er 

medvirkende til at fremme konvergens, 

mindske de udviklingsmæssige forskelle 

og støtte skabelsen af bæredygtige job af 

høj kvalitet; understreger den centrale 

rolle, som EU's samhørighedspolitik spiller 

med hensyn til at opfylde målene i Europa 

2020-strategien; 

21. noterer sig de foreslåede 50,8 mia. 

EUR i forpligtelser (+3,2 % i forhold til 

2015, hvor virkningerne af 

omprogrammeringen er neutraliseret) og 

49,1 mia. EUR i betalinger (-4 %) til 

udgiftsområde 1b, der efterlader en lille 

margin på 15,3 mio. EUR under loftet for 

forpligtelser; minder om, at 

samhørighedspolitikken er EU’s vigtigste 

investeringspolitik, der tager sigte på at 

mindske forskellene mellem EU’s regioner 

ved at styrke den økonomiske, sociale og 

territoriale samhørighed; understreger, at 

instrumenter som Den Europæiske 

Socialfond, Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Samhørighedsfonden 

og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er 

medvirkende til at fremme konvergens, 

mindske de udviklingsmæssige forskelle 

og støtte skabelsen af bæredygtige job af 

høj kvalitet for at sikre investeringer i 

målrettede social- og 

samhørighedspolitikker, at fremme 

konvergens og at mindske de 

udviklingsmæssige forskelle, samtidig 

med at sociale, økonomiske, lokale, 

regionale og nationale forskelle 

reduceres; minder om behovet for at 
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styrke bekæmpelsen af fattigdom, 

arbejdsløshed, social udstødelse og 

uligheder (indkomst) gennem 

instrumenter såsom Den Europæiske 

Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 

Stillede og frugt og mælkeordninger i 

skolerne; understreger den centrale rolle, 

som EU's samhørighedspolitik spiller med 

hensyn til at opfylde Unionens mål; 

insisterer derfor på nødvendigheden af at 

øge de foreslåede betalingsbevillinger for 

at nå det absolutte minimum, der er 

nødvendigt under dette 

underudgiftsområde; 

Or. en 
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Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 21 a (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 21a. understreger vigtigheden af behovet 

for at styrke alle budgetmidler og af god 

budgetforvaltning af programmer for 

intervention af social karakter inden for 

den flerårige finansielle ramme for 2014-

2020, der især har til formål at bekæmpe 

arbejdsløshed, fattigdom og social 

udstødelse, såsom Den Europæiske 

Socialfond (ESF), 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, de 

forskellige akser af programmet for 

beskæftigelse og social innovation (EaSI), 

Den Europæiske Fond for Bistand til de 

Socialt Dårligst Stillede og Den 

Europæiske Fond for Tilpasning til 

Globaliseringen (EGF); 

Or. en 
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Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 23 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. minder om, at der er behov for 21,6 

mia. EUR på budgettet for 2016 til at 

nedbringe niveauet for udestående 

betalingsanmodninger for 

samhørighedsprogrammerne for 2007-2013 

fra 24,7 mia. EUR ved udgangen af 2014 

og 20 mia. ved udgangen af 2015 til ca. 2 

mia. EUR ved udgangen af 2016, jf. 

Kommissionens vurdering, som er vedføjet 

den fælles erklæring om en betalingsplan 

for 2015-2016; opfordrer indtrængende til 

at undgå en lignende abnorm ophobning af 

ubetalte regninger i fremtiden for ikke at 

skade EU’s troværdighed; 

23. minder om, at der er behov for 21,6 

mia. EUR på budgettet for 2016 til at 

nedbringe niveauet for udestående 

betalingsanmodninger for 

samhørighedsprogrammerne for 2007-2013 

fra 24,7 mia. EUR ved udgangen af 2014 

og 20 mia. ved udgangen af 2015 til ca. 2 

mia. EUR ved udgangen af 2016, jf. 

Kommissionens vurdering, som er vedføjet 

den fælles erklæring om en betalingsplan 

for 2015-2016; minder om konklusionerne 

i den sjette samhørighedsrapport, især at 

de regionale skævheder i EU voksede 

kraftigt i perioden 2008-2011, og 

fastholder, at samhørighedspolitikken 

skal øges betydeligt; opfordrer 

indtrængende til at undgå en lignende 

abnorm ophobning af ubetalte regninger i 

fremtiden for ikke at skade EU’s 

troværdighed; 

Or. en 
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Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 23 a (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 23a. fremhæver, at Unionens 

sparepolitikker har skabt et nedadgående 

pres på reallønnen i medlemsstaterne, og 

at dette vil forlænge indvirkningen af den 

økonomiske og sociale krise; 

understreger, at Unionens budget bør 

anvendes til at understøtte bestræbelserne 

på at øge reallønnen og bekæmpe social 

dumping i medlemsstaterne; 

Or. en 
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Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 23 b (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 23b. udtrykker sin misbilligelse over 

institutionaliseringen af principperne om 

makroøkonomisk konditionalitet og 

resultatreserven og sammenkædningen af 

samhørighedspolitikken og 

strukturfondene på den ene side og 

stabilitets- og vækstpagten, pakken om 

økonomisk styring og alle økonomiske 

aftaler indgået af medlemsstaterne på den 

anden side; mener, at de forudsætninger, 

der ligger til grund for disse, unægteligt 

er forskellige og deres mål diametralt 

modsatte; understreger, at formålet med 

samhørighedspolitikken ikke bør være at 

påtvinge stramme makroøkonomiske og 

finansielle betingelser, der nødvendiggør 

spareforanstaltninger, eller at straffe 

medlemsstaterne og regionerne; 

understreger, at samhørighedspolitikken 

er udformet med henblik på at sikre en 

afbalanceret vækst og fjerne uligheder 

med henblik på at skabe konkret 

konvergens; påpeger, at støtten til 

europæiske regioner ikke kan 

suspenderes som følge af 

medlemsstaternes manglende opfyldelse 

af makroøkonomiske betingelser, og at 

suspension af finansiering til 
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medlemsstater i vanskeligheder vil 

forværre situationen; 

Or. en 
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Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 24 a (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 24a. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at foreslå specifikke 

foranstaltninger med henblik på at 

forbedre støtten til bæredygtig udvikling, 

stærkere miljøvenlige nationale krav 

baseret på kvalitetsbeskæftigelse, social 

velfærd, udryddelse af fattigdom og social 

udstødelse, fremme af økonomisk og 

social samhørighed, for at sikre, at 

Unionens budget anvendes til at supplere 

medlemsstaternes foranstaltninger; 

Or. en 
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Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 24 b (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 24b. understreger, at budgettet for 2016 

bør fremme et højt niveau af 

arbejdstagerbeskyttelse, herunder 

arbejdstager- og fagforeningsrettigheder, 

og en forebyggelseskultur i Unionen samt 

bidrage til at tackle de nye udfordringer i 

forbindelse med sundheden og 

sikkerheden på arbejdspladsen, som 

fortsat opstår; understreger, at EU-midler 

ikke kan anvendes til at finansiere 

beskæftigelsesprogrammer, der opfylder 

aktuelle behov for tjenesteydelser eller 

finansierer proformaselvstændighed; 

Or. en 
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Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 25 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. noterer sig de foreslåede 63,1 mia. 

EUR i forpligtelser (- 0,1 % i forhold til 

2015, hvor virkningerne af 

omprogrammeringen er neutraliseret) og 

55,9 mia. EUR i betalinger (- 0,2 %) til 

udgiftsområde 2, der efterlader en margen 

på 1,2 mia. EUR under loftet for 

forpligtelser og en margen på 1,1 mia. 

EUR under delloftet for Den Europæiske 

Garantifond for Landbruget (EGFL); 

påpeger, at mekanismen for finansdisciplin 

udelukkende anvendes med henblik på at 

etablere reserven til kriser i 

landbrugssektoren; afventer 

Kommissionens ændringsskrivelse, der 

forventes vedtaget i oktober, som bør være 

baseret på ajourførte oplysninger om 

EGFL-finansiering; understreger, at 

overførsler mellem de to søjler i den fælles 

landbrugspolitik medfører en samlet 

forhøjelse af det beløb, der er til rådighed 

til udvikling af landdistrikterne; 

25. noterer sig de foreslåede 63,1 mia. 

EUR i forpligtelser (- 0,1 % i forhold til 

2015, hvor virkningerne af 

omprogrammeringen er neutraliseret) og 

55,9 mia. EUR i betalinger (- 0,2 %) til 

udgiftsområde 2, der efterlader en margen 

på 1,2 mia. EUR under loftet for 

forpligtelser og en margen på 1,1 mia. 

EUR under delloftet for Den Europæiske 

Garantifond for Landbruget (EGFL); 

påpeger, at mekanismen for finansdisciplin 

udelukkende anvendes med henblik på at 

etablere reserven til kriser i 

landbrugssektoren; afventer 

Kommissionens ændringsskrivelse, der 

forventes vedtaget i oktober, som bør være 

baseret på ajourførte oplysninger om 

EGFL-finansiering; opfordrer især 

Kommissionen til inden september 2015 at 

fremlægge en første vurdering af 

gennemførelsen af 

krydsoverensstemmelse og revisioner af 

normer for god landbrugs- og 

miljømæssig stand, og om eventuelle 

yderligere miljøfordele er blevet opnået 

gennem omstrukturering og en grønnere 

fælles landbrugspolitik; understreger, at 

overførsler mellem de to søjler i den fælles 

landbrugspolitik medfører en samlet 

forhøjelse af det beløb, der er til rådighed 
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til udvikling af landdistrikterne; 

Or. en 
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Betænkning A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Budget 2016 - mandat for trepartsmødet 

(2015/2074(BUD)) 

Forslag til beslutning 
Punkt 25 a (nyt) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25a. opfordrer til, at der stilles 

tilstrækkelige midler til rådighed med 

henblik på at gennemføre alle dele af 

reformen af den fælles landbrugspolitik 

for at styrke lofter og gradueringer, bl.a. 

med hensyn til grøn omlægning, 

biodiversitet og programmer for udvikling 

af landdistrikterne; fremhæver målene for 

at øge europæisk landsbrugs 

konkurrencedygtighed og bæredygtighed 

og anmoder om, at der stilles midler til 

rådighed for at opfylde disse mål, 

herunder tilgængeligheden af ressourcer 

til bekæmpelse og forebyggelse af plager 

og katastrofer; understreger, at 

beskyttelse af vinavlen omfatter 

grundlæggende aspekter, såsom 

beskyttelse af landbrugernes rettigheder; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til 

at forhøje budgettet for således at styrke 

støtteordningen for vindyrkning, især for 

så vidt angår investering, omstrukturering 

og markedsføring, idet de plantede 

vinstokke skal blive stående i årtier, og at 

den første høst først sker tre år efter 

plantningen; opfordrer til en prioritering 

af markedsføring og reklame for lokale 

markeder og aktiviteter, som øger 

bevidstheden om deres bidrag til de lokale 

økonomier; 
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